
UCHWAŁA NR XXXIV/209/14
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art.6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399, poz.1593) - Rada Gminy Tułowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Tułowice od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1 w wysokości 
21,00 zł miesięcznie od osoby. 

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby. 

4. W przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje rodzina z co najmniej trójką dzieci w wieku do 18 lat lub do 
25 lat jeżeli kontynuują naukę, stawkę za odbiór odpadów ustala się w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby, 
gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywnny. 

5. Zastosowanie stawki w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby wymaga złożenia korekty deklaracji ze 
skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu złożenia korekty.

§ 2. 

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne niesegregowane, od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 27,00 zł 

2) o pojemności 240 l - w wysokości 54,00 zł 

3) o pojemności 1 100 l - w wysokości 250,00 zł 

4) o pojemności 5-34 m3 - w wysokości 227,00 zł za 1 m3.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne pozostałe po segregacji, od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektyny: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 7,00 zł 

2) o pojemności 240 l - w wysokości 1 4,00 zł 

3) o pojemności 1 100 l - w wysokości 64,00 zł 

4) o pojemności 5-34 m3 - w wysokości 58,00 zł za 1 m3.

3. Ustala się stawki opłaty za pojemnik na odpady surowcowe (tzw. ”suche„), szkło i biodegradowalne, od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) o pojemności 120 l - w wysokości 6,00 zł 

2) o pojemności 240 l - w wysokości 1 2,00 zł 

3) o pojemności 1 100 l - w wysokości 55,00 zł 

4) o pojemności 5-34 m3 - w wysokości 5 1,00 zł za 1 m3.
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§ 3. 

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki określonej w § 1 ust.2 lub ust. 3 niniejszej uchwały. 

2.  Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. 

3.  Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny 
pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić 
będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności 
ustalonej zgodnie z normami, o których mowa w załączniku do regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Tułowice określonym odrębną uchwałą oraz stawek określonych w § 2 ust.1. 

4.  Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny 
pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić 
będzie sumę iloczynów ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych oraz surowcowych 
o określonej pojemności ustalonej zgodnie z załącznikiem do regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Tułowice określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio stawek określonych w § 2 ust.2 i 3. 

5.  Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 

§ 5. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 
20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

§ 6. 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia opublikowania i ma zastosowanie od 1 maja 2014r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Lewandowska - Adam

Id: 03B8DCFA-FCF2-406F-A3ED-554009B5A060. Podpisany Strona 2




